POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA EMPREGADOS(AS)

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA EMPREGADOS(AS)
(em conformidade com o art. 9º da Lei 13.709/18, “Lei Geral de Proteção de
Dados” ou “LGPD”)
Controlador
INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, situado na Rua
Geraldo Flausino Gomes, n° 78, Ed. Paulista de Seguros, Andar 10º, Conj. 101,
Cidade Monções, CEP 04.575-060, inscrita no CNPJ/ME sob o no
11.620.561/0001-00 (doravante designada como “INTERNEXA” ou apenas
“Controlador”), na qualidade de Controlador, tratará seus Dados Pessoais em
conformidade com as disposições da legislação sobre proteção de Dados
Pessoais, especialmente com a Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), e com o presente Aviso de Privacidade.
Objeto e métodos de tratamento
O Controlador tratará os Dados Pessoais fornecidos pelo empregado(a) ou
legitimamente compartilhados com o Controlador por terceiros, conforme
indicado abaixo:
a) informações pessoais (por exemplo: nome, sobrenome, local e data
de nascimento, RG/CPF/Passaporte, endereço, assinatura, dados
biométricos, sexo, nacionalidade, naturalidade, telefone, e-mail, estado
civil,
comprovante
de
residência/trabalho,
fotos,
vídeos,
gravações/voz, histórico profissional e educacional, dados familiares,
INSS, PIS/PASEP, CTPS);
b) informações financeiras e econômicas (por exemplo: dados
bancários);
c) outras informações (dados de rota para vale transporte,
assistência médica, convênio odontológico, cartão alimentação ou
cesta básica, uso de programas de parcerias, auxílio creche, entre
outros).
Para os fins deste Aviso de Privacidade, o Tratamento significa qualquer
operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração.
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Os Dados Pessoais são coletados diretamente do empregado, como na
inscrição para o processo seletivo ou no momento da contratação.
Os Dados acima são definidos como “Dados Pessoais” e serão tratados por
meios automáticos, como sistemas de TI ou em papel.
Finalidade e base legal para o tratamento
O tratamento dos Dados Pessoais do(a) empregado(a) é indispensável para
a execução do contrato de trabalho e para o exercício de suas atividades
profissionais. O Controlador realiza o tratamento dos Dados Pessoais do(a)
empregado(a) para finalidades específicas e sempre em correspondência
com alguma das bases legais estabelecidas pela LGPD.
As bases legais do tratamento de Dados Pessoais do(a) empregado(a) se
fundarão na execução de seu contrato de trabalho, no cumprimento de
obrigações legais, no exercício regular de direitos em processos
(administrativos, judiciais e/ou arbitrais), no legítimo interesse do Controlador
e no consentimento do(a) titular, caso seja fornecido para fins específicos
com informações prévias.
Destinatários de Dados Pessoais
Para atender às finalidades supracitadas, os Dados Pessoais do(a)
empregado(a) podem ser disponibilizados, para:
a) empregados(as) do Controlador, que tenham sido autorizados(as)
dentro de suas atribuições a tratarem Dados Pessoais;
b) empresas terceiras ou outros sujeitos ("Terceiros") que realizam
atividades de Tratamento em nome do Controlador, na qualidade de
operador, e a pessoas físicas devidamente autorizadas a atuar dessa
mesma forma [por exemplo: empresas que prestam serviços como
prestação de assistência odontológica aos(às) empregados(as)];
c) comunicação de Dados Pessoais é realizada com base nas
obrigações estabelecidas em lei ou regulamentação, bem como em
autorizações específicas conferidas pelo(a) empregado(a);
d) obrigação do Controlador de comunicar os dados às autoridades
públicas permanece válida, sempre que uma solicitação específica for
feita a esse respeito;
e) de forma anônima, os dados mantidos pelo Controlador podem ser
objeto de comunicação e divulgação a Órgãos e Institutos para fins de
pesquisa científica ou estatística ou para informações públicas.
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Encarregado / Data Protection Officer (DPO)
O Controlador nomeou o escritório Lee Brock Camargo Advogados como
Encarregado de Proteção de Dados, o qual pode ser contatado no endereço
de e-mail dpobrasil@internexa.com .
Transferência Internacional de Dados Pessoais
Eventualmente, a INTERNEXA transferirá Dados Pessoais às empresas do
grupo econômico que integra, por meio de relatórios e de softwares e serviços
de terceiros contratados especificamente para este fim. Tais softwares e
serviços que utilizamos buscam adotar padrões adequados às legislações
aplicáveis, quanto à privacidade e à proteção de Dados Pessoais.
No entanto, os Dados Pessoais do(a) empregado(a) serão tratados no Brasil
e armazenados em servidores localizados no Brasil e no caso de
transferência de dados para países terceiros, o Controlador verificará se
esses terceiros operam em países onde a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados Pessoais (ANPD) venha a reconhecer um nível de proteção
adequado.
Caso envolva a transferência para países terceiros onde a ANPD não venha
a reconhecer um nível adequado de proteção, serão negociadas cláusulas
adequadas de proteção de dados com esses terceiros.
Caso o tratamento de seus Dados Pessoais envolva a transferência para
países terceiros onde a ANPD não venha a reconhecer um nível adequado de
proteção ou outras medidas adequadas de proteção de dados, seus Dados
Pessoais serão tratados em seu interesse e de acordo com seu próprio
consentimento.
Período de retenção de Dados Pessoais
Os Dados Pessoais tratados para os fins mencionados acima serão mantidos
em conformidade com os princípios de finalidade, necessidade e adequação,
em qualquer caso, até que as finalidades do tratamento tenham sido
atingidas. Os Dados Pessoais serão armazenados de uma forma que permita
a identificação de seu(sua) respectivo(a) titular por um período que não
exceda o necessário para os fins para os quais foram coletados e tratados.
Os Dados Pessoais dos(as) empregados(as) serão tratados enquanto for
mantida sua relação junto ao Controlador e serão também mantidos pelos
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prazos prescricionais e decadenciais aplicáveis. Os Dados Pessoais
poderão, ainda, ser mantidos por prazos superiores para atenção às
obrigações legais ou regulatórias ou ainda para defesa em processos
judiciais, administrativos ou arbitrais.
Direitos dos Titulares
De acordo com os com os artigos 17 à 22 da LGPD, em relação aos Dados
Pessoais coletados, o(a) titular tem o direito de:
a) Confirmação da existência de tratamento;
b) Acesso aos dados;
c) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
d) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
e) Portabilidade dos dados;
f) Eliminação dos Dados Pessoais tratados com o consentimento;
g) Informação sobre entidades públicas e privadas com as quais foi
realizado o uso compartilhado de dados;
h) Informação sobre a possibilidade de não fornecimento do
consentimento e sobre as consequências da negative;
i) Revogação do consentimento; e,
j) Revisão das decisões automatizadas tomadas com base no
tratamento de Dados Pessoais.
Para exercer seus direitos como Titular de Dados Pessoais, assim como para
obter mais informações sobre como seus Dados Pessoais são tratados pelo
Controlador, o(a) titular pode entrar em contato com o canal de atendimento
aos titulares de Dados Pessoais, por meio do e-mail dpobrasil@internexa.com
, especificando o conteúdo da sua solicitação no assunto.
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